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Vážení a milí přátelé,

vítejte na stránkách prvního letošního vydání časopisu Atheroreview, který si klade za cíl přiná
šet zajímavosti, aktuality i odpovědi na otázky v oblasti aterosklerózy a jí podmíněných onemoc
nění již pátým rokem.
Nedávno jsme vstoupili do třetí dekády třetího tisíciletí a rozvoj vědy a poznání se neustále
zrychluje. Novinky se na nás valí ze všech stran, a proto věříme, že i přehledné informace zpraco
vané našimi nejlepšími odborníky, které Atheroreview přináší, pro vás budou vítaným průvodcem.
V prvním čísle ročníku 2020 najdete osvědčené formáty: přehledy aktuálních témat, souhrny
a reakce na doporučené postupy, výběr zahraniční literatury i fundované komentáře k výsledům
klinických studií. Nebudou chybět zprávy a informace o dění v odborných společnostech, které
Atheroreview odborně zaštiťují.
I s ohledem na rychle se vyvíjející obory související s aterosklerózu a jejími rizikovými faktory se budeme snažit pro vás
v roce 2020 připravovat odborné akce, na kterých budeme mít příležitost vše prodiskutovat a hledat řešení často nesnad
ných otázek klinické praxe i výzkumu. Přijměte, prosím, srdečné pozvání na další výroční seminář Českého institutu meta
bolického syndromu 18. března do Plzně, nenechte si ujít blok ČSAT v rámci výročního sjezdu České kardiologické spo
lečnosti v pondělí 18. května v Brně, rezervujte si čas na již 34. Šobrův den 10. června v Praze. Společně se slovenskými
kolegy se sejdeme v Mikulově 23. října u příležitosti Československé lipidové akademie. A vše završíme tradičním kongre
sem o ateroskleróze. Letos jsme „Špindl“ přesunuli do Brna a moc se na vás všechny 3. prosince budeme těšit.
S přáním hodně úspěchů v boji s aterosklerózou i v roce 2020,

Michal Vrablík
vedoucí odborný redaktor časopisu AtheroReview a předseda ČSAT

Vážení kolegovia, priatelia,

dovoľte mi, aby som využil tento editoriál prvého tohtoročného čísla časopisu Atheroreview na to,
aby som vám poprial v novom roku 2020 veľa zdravia a úspechov v osobnom aj pracovnom živote.
Náš a dúfam, že aj váš časopis vstupuje do jubilejného piateho roku svojej existencie a jeho
ambíciou je aj naďalej prinášať vám aktuálne informácie z oblasti aterosklerózy, klinické odporú
čania, informácie o klinických štúdiách a zaujímavé kazuistiky. Na obsahoch jednotlivých čísiel
sa podieľajú poprední odborníci nielen Slovenskej asociácie aterosklerózy (SAA) a České společ
nosti pro aterosklerózu (ČSAT), ale aj špecialisti rôznych odborov z oboch republík. Spoločný ča
sopis je len potvrdením dlhoročných veľmi dobrých a veľmi rád k tomu pridám aj slovíčko „nad
štandardných“ vzťahov medzi oboma odbornými spoločnosťami.
Slovenská asociácia aterosklerózy aj v roku 2020 už tradične vo februári pripravuje jedno
z prvých „veľkých“ odborných podujatí na Slovensku – X. školu lipidológie a XVIII. nové trendy v prevencii aterosklerózy,
tento rok aj za účasti budúceho prezidenta Európskej aterosklerotickej spoločnosti profesora Raya z Veľkej Británie a za
tradičnej účasti popredných odborníkov z Českej republiky. Počas tohto podujatia nás čaká aj dôležité valné zhromaždenie
členov SAA, ktoré bude rozhodovať o nových stanovách SAA, ktoré je nutné prijať vzhľadom na nové požiadavky vyplýva
júce zo súčasnej legislatívy. V októbri spoločne s ČSAT organizujeme veľmi populárnu Česko-slovenskú lipidovú akadémiu
v krásnom jesennom Mikulove, na ktorú Vás srdečne pozývam.
Prajem Vám počas celého roku čo najviac úspechov vo vašej práci a v našom spoločnom úsilí v „boji s aterosklerózou“.

Branislav Vohnout
spolueditor tohto čísla a prezident SAA
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